
 

 

ข่าวประจ าวันที่    24   กันยายน   2555 

1. พร้อมรับ "AEC" หรือยัง?: ASEAN+6 
          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555-1 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Ministers Meeting : AEM) ครั้งที่ 44 ณ เมือง เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในหลายเรื่อง 
โดยเร่ืองที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ เรื่องเก่ียวกับความคืบหน้าการด าเนินตาม AEC Blueprint ของสมาชิกอาเซียน แนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ และการจัดล าดับมาตรการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ลุล่วงตาม AEC Blueprint ภายในปี 2015 เป็นต้น 
          นอกจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้ งนี้ยังมีการหารือกับคู่เจรจา
นอกภูมิภาคอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ 
รัสเซีย  ส าหรับประเด็นการหารือกับคู่เจรจานอกภูมิภาคอาเซียนในการประชุมครั้งนี้  มีประเด็นการหารือที่น่าจับตามองมาก 
คือ การจัดตั้ง RCEP 
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 44 ได้มีมติ ให้เริ่มหารือกรอบข้อตกลงเจรจาเขตการค้าเสรี 
ASEAN+6 หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (ASEAN Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP)" ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของอาเซียนในการขยายการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคกับกลุ่มASEAN+6 โดยการจัดท าความตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับเดียว ครอบคลุมทุกมิติการค้า ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุน มาตรฐานทางการค้า รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
          ทั้งนี้ กรอบการเจรจาจะยึดหลักเดียวกันกับที่เคยเจรจาระดับทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศ โดยที่การเปิด
เสรีครั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงไว้ในระดับทวิภาคี  และตั้งเป้าให้ความตกลงนี้เจรจาแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 
2558 อันเป็นปีที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
          ความตกลง RCEP นี้หากมีการเจรจาส าเร็จตามที่คาดไว้ จะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่มาก ด้วยประเทศสมาชิกรวม 
16 ประเทศ (อาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ) ด้านการค้าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันสูงถึง 
17.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 
          จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่าหาก
ข้อตกลง RCEP ส าเร็จ GDP ของไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.03 โดยมีสินค้าที่จะได้รับผลประโยชน์ในการส่งออกเพิ่มขึ้น
หลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะ ยางพารา 
พลาสติก เป็นต้น 
          อันจะเห็นได้ว่าหากความตกลง RCEP หรือกรอบการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน ส าเร็จตามที่ที่ประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนคาดหมายไว้ ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN+6 จะได้ประโยชน์
จาก ความตกลงดังกล่าวมาก นอกจากนี้ ความตกลง RCEP ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในแถบเอเชีย ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีถึง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันดีของสมาชิกอาเซียน ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2558                                                                                                           (ประชาชาติธุรกิจ) 
 

2. 'คนไร้รัฐ' กับการเปิดเออีซี รัฐแก้ปัญหาหรือยัง..? (ดุษฎี งามเหลือ) 
          นับตั้งแต่ภาคีสมาชิกอาเซียนได้มีการลงนามในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2550 เป็นต้นมา 
รัฐบาลของประเทศภาคีสมาชิก รวมทั้งภาคเอกชน ดูเหมือนว่าจะมีการตื่นตัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย 4 ประเทศ อย่าง พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ก าลังจะกลายเป็นหัวหอกส าคัญ
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ด้วยเหตุผลที่ว่า กลุ่มประเทศ
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เหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์ และการค้าการลงทุนมากกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 
          ด้วยความเป็นประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันของประเทศเหล่านี้ หากมองผลกระทบในเชิงลบแล้ว คงจะเป็นเรื่องของ
ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะคนชายขอบกลุ่มต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่
ดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างใด แม้ว่าจะ
อ้างเหตุผลว่าการเปิดประตูสู่อาเซียนในครั้งนี้เป็นเพียงการเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community : AEC) เพียงบานเดียวเท่านั้น โดยอ้างอีกว่าประตูอีก 2 บานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอย่าง ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community) และประชาคมความมั่นคงอาเซียน(Asean Security 
Community) ยังไม่เปิดแง้มแต่อย่างใด ทว่าหลายภาคส่วนได้มีความวิตกกังวลถึงปัญหาที่จะก าลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
บริเวณแนวตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
          สอดคล้องกับแนวคิดของ นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้จัดการโครงการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้มี
ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
ที่ถือว่าเป็นหัวหอกส าคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของคนชนเผ่าหรือประชาชนบนที่สูงและคนชายขอบของ
ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในเรื่องนี้นายวิวัฒน์ ระบุว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่คาบเกี่ยวกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี
เพียงการกล่าวอ้างในส่วนผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น แต่เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังไม่มีการพูดถึงอย่างชัดเจน เช่น 
ปัญหาความยากจน ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งในประเทศ การละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติ
พันธุ์ ปัญหาการค้ามนุษย์ การอพยพโยกย้ายข้ามถิ่นของประชากรระหว่างอาเซียน และเรื่องปัญหาอาชญากรข้ามชาติ การก่อ
การร้ายข้ามชาติ ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรที่รุนแรง โรคระบาด โดยปัญหาเหล่านี้ปัจจุบันยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ 
และยังไม่ได้รับการแก้ไข และเกรงว่าเมื่อมีการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการปัญหาเหล่านี้จะขยายใหญ่โตขึ้นจน
เกินที่จะเยียวยา  
          นอกจากนี้ ยังลงลึกไปถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้เข็มทิศของรัฐบาล
ไทยมุ่งเน้นเพียงการเตรียมตัวเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเท่านั้น จึงมีแต่เพียงตัวชี้วัดด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนและตัวชี้วัดทางสังคม ทั้งๆ ที่รู้ว่าการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนจะส่ง
กระทบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนยากจน โดยเฉพาะกระทบกับกลุ่มคนชายขอบและประชากรข้ามชาติที่จะ
ตกเป็นเหยื่อพวกทุนข้ามชาติ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  ภาพรัฐบาลไทยกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มคนชายขอบค่อนข้าง
สูงในสายตาสากล จริงอยู่ว่า แม้อาเซียนจะเป็นนิติบุคคล แต่มีหลักการไม่แทรกแซงในประเทศสมาชิกอื่นกรณีเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น หากรัฐบาลประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน มีการละเมิดสิทธิประชาชนและกลุ่มคนชายขอบเกิดขึ้ น ภาคี
สมาชิกอื่นจะไม่มีสิทธิก้าวก่ายเลย ซึ่งถือเป็นผลเสียเป็นอย่างมากต่อคนชายขอบ เพราะคนชายขอบโดยเฉพาะคนไร้สัญชาติ 
ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองเท่ากับพลเมืองอื่นๆ ทั่วโลก ในทางกลับกันหากภาคีสมาชิกสามารถเข้าไปก้าวก่าย หรือท้วงติง
ปัญหาการละเมิดสิทธิได้ ก็จะส่งผลดีเพราะอาจสามารถท าการชะลอปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือมีการยกระดับไปสู่การท าข้อตกลง
ระดับภาคี ท าให้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนชายขอบลดลง 
          โดยสรุปประเด็นสถานการณ์ปัญหาเดิมของคนชายขอบที่ผ่านมา และที่ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ และยังไม่ได้รับการแก้ไข
ว่า นับแต่สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย ได้มีการชุมนุมในปี 2542 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เรียกร้องรัฐบาล
ให้มีการแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ที่อยู่อาศัย สัญชาติและการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เนื่องจากเป็นคนไร้สัญชาติ ปรากฏว่า 
มติ ครม. 29 สิงหาคม 2543 ท าให้ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน คือ บางคน
กลายเป็นคนไม่มีสัญชาติ บางคนได้รับอนุญาตอาศัยอยู่ถาวรและบางคนกลายเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
           ชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์มักตกเป็นเหยื่อกลุ่มแรกๆ ของนโยบายกล่าวหาโยนความผิดเสมอ เช่น ตกเป็นเหยื่อของ
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นโยบายปราบปรามยาเสพติดในปี 2545-2546 ที่ถูกฆ่าตายและถูกจับกุมจ านวนมาก ถูกจับกุมข้อหาบุกรุกป่าและที่ดินที่กิน
ถูกยึดจ านวนมากจนไร้ที่ดินท ากินและถูกผลักมาอยู่ในเมืองแออัด นอกจากนี้ความเป็นคนไร้สัญชาติยังท าให้ถูกจ ากัดสิทธิเกือบ
ทุกเรื่อง เช่น ถูกจ ากัดการเดินทางให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร ขาดสิทธิทางการเมืองและไม่มีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนขาดสิทธิและเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น 
          จากสถานการณ์ปัญหาเดิมๆ ของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติจากรัฐ กลุ่มคนชายขอบในสังคมไทยยังคงจะต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ ต่อไป       (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

3. ประเมินสถานการณ์ SMEs!ไทย ภายใต้การเข้าสู่ AEC (ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) 
           การพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี (SMEs) ของไทย ให้แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ผมได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
เอสเอ็มอีไทยที่เชื่อว่า หลายท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ทราบและเป็น ข้อมูลเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ  
          จากข้อมูลล่าสุด ภาครัฐได้จัดหมวดให้เอสเอ็มอีครอบคลุม ประเภทธุรกิจ 4 กิจการส าคัญ คือ (1) กิจการการผลิต 
(Production Sector) ซึ่งครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม 
(Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) (2) กิจการบริการ (Service Sector) (3) กิจการค้าส่ง (Wholesale Sector) และ 
(4) กิจการค้าปลีก (Retail Sector)  
          นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ก าหนดนิยามของเอสเอ็มอี โดยมี 2 เงื่อนไขประกอบกัน คือ จ านวนการจ้างงาน และมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร โดยในการพิจารณาก าหนดขนาดจะเลือกเงื่อนไขที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ก าหนดขนาด เช่น ในกรณีที่จ านวนการ
จ้างงานของกิจการเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises: SE) แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises: ME) หรือในทางกลับกัน จะถือว่ากิจการนั้นเป็น วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ค านิยาม ของธุรกิจเอสเอ็มอีในแต่ละสาขาการผลิต ดังนี้   
          ในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าเอสเอ็มอีถือเป็นกลไกส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทย ซึ่งมีจ านวน เอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเอสเอ็มอียัง
กระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิต และเนื่องจากเอสเอ็มอีซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ใช้ เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนัก กิจการจึงมีการ
บริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้เอสเอ็มอีมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น บทบาทของเอสเอ็มอีจึงไม่ได้เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชน ที่น าไปสู่การ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
          จากข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2553 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบุว่า ผู้ประกอบการทั้ง
ประเทศที่เป็นเอสเอ็มอีมีจ านวน 2.91 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99.6 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด โดยเอสเอ็มอี
ส่วนใหญ่จะด าเนินธุรกิจอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 25.9 รองลงมาเป็นกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 19.7 
และภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 19.4 ขณะที่หากพิจารณาประเภทธุรกิจ พบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือการผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.9 และอันดับสาม คือ เป็นกิจการ
โรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 9.3 การกระจายตัวของเอสเอ็มอีจึงช่วยในการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่
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ภูมิภาค อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
          ในด้านการจ้างงาน เอสเอ็มอีถือเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก โครงสร้างการผลิตจึงเน้นการใช้แรงงานเป็น
ส าคัญ โดยในปี 2553 มีจ านวนแรงงานในภาคธุรกิจเอสเอ็มอีถึงจ านวน 10.5 ล้านคน จากการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 13.5 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9 ของจ านวนแรงงานทั้งประเทศ โดยเป็นแรงงานในวิสาหกิจขนาดย่อมจ านวน 9.0 ล้านคน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 66.7 และเป็นแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางจ านวน 1.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.1  
          กล่าวโดยสรุป เอสเอ็มอีเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศ
มากถึง 1.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อีกทั้งเอสเอ็มอียัง
ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 10.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนการจ้างงานรวม ตลอดจน เอสเอ็มอียังเป็น
แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของภาคการส่งออกของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.4 
ของมูลค่าส่งออกรวม นอกจากนี้ เอสเอ็มอียังมีบทบาทส าคัญในด้าน อื่นๆ อาทิ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนสร้างเสริม
ประสบการณ์ และเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ช่วยเชื่อมโยงภาคการผลิตต่างๆ จากการเป็นธุรกิจต้นน้ า ช่วยประหยัด
เงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยการผลิตที่
กระจายตัวไปยังภูมิภาค เป็นต้น   
          สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน จะพบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก
ปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ านวนเอสเอ็มอีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การด าเนินนโยบายของ
ภาครัฐ เช่น นโยบาย เพิ่มรายได้แรงงาน 300 บาท ซึ่งส่งผลให้เอสเอ็มอีที่มีอยู่ และที่ก าลังเข้ามาสู่ตลาดจ าเป็นต้องเร่งปรับตัว
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และสร้างฐานของกิจการให้เข้มแข็ง ขณะที่ความท้าทายจากปัจจัยภายนอก
ประเทศก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผล กระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเห็นว่าเอสเอ็มอีไทยจะต้องอาศัยจุดแข็ง
จากความได้เปรียบของการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรมรายส าคัญของโลก และการเป็น
ศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง  
          ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน เอสเอ็มอีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผมเห็นด้วยที่รัฐบาลก าลัง
จะเริ่มโครงการกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการสร้างผู้ประกอบใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากมองไป ข้างหน้า ผมอยากเห็นนโยบายรัฐบาลที่
ส่งเสริมเอสเอ็มอีในอีก 3 ด้าน คือ (1) เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนรวม 16 จังหวัด โดยการลดอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดประตูการค้า
และสร้างความสมานฉันท์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (2) ใช้ประโยชน์จาก
นโยบายโอท็อป (OTOP) โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าจาก
การออกแบบ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของไทย ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็
อป เพื่อยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และ(3) เตรียมความพร้อมส าหรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ให้ผู้ประกอบการ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเออีซีให้กลุ่มผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีได้รับทราบถึงผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดี รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด
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เออีซี เพื่อให้ผู้ประกอบการเท่าทันสถานการณ์ที่อาจส่งผล กระทบและสามารถปรับตัวทั้งในเชิงรุกและรับ เพื่อให้เท่าทัน  
          หากจ าเป็น  รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาจัดตั้งกองทุนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการส าหรับเออีซี เพื่อขยายโอกาส
ทางการค้า การลงทุน และเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผล กระทบจากเออีซี รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และอาจพิจารณาจัดตั้ง Thailand Plaza ในประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อเป็นการเจาะตลาดและโชว์สินค้าที่มี
ศักยภาพของเอสเอ็มอีไทย                                                                                                             (มติชน) 
 

4. AEC ไม่ใช่เพียงแค่อาเซียน  
          ปัจจุบัน แม้การเจรจารอบโดฮาของWTO จะชะงักงันมานานถึง 10 ปี ด้วยสาเหตุต่างๆ ท าให้สมาชิกยังไม่ได้สร้างข้อ
ผูกพันในการเปิดเสรีระดับโลกเพิ่มเติมและยังไม่ได้ปรับปรุงกฎกติกาทาง การค้า แต่WTO ก็ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ระงับข้อพิพาทและป้อง กันสงครามการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งรายใหญ่ กลางและเล็ก ซึ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต่างๆ กัน เพราะกฎกติกาในการระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาของสมาชิกนั้น ได้ให้เขี้ยวเล็บแก่ WTO ใน
การตัดสินลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาด้วย ส าหรับสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิก WTO ก็มีทางเลือกในกรณี
ที่เกิดปัญหาทางการค้าระหว่างกันว่าจะใช้กลไกในการระงับข้อพิพาทของ WTO  หรือใช้กลไกระงับข้อพิพาทภายใต้ความตก
ลงเปิดเสรีระหว่างสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงด้านการค้าสินค้า กรอบความตกลงด้านการค้าบริการและ
กรอบความตกลงด้านการลงทุน ซึ่งเป็นเสาหลักของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเทียบเคียงได้กับความตกลงเขต
การค้าเสรี หรือ FTA ที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้ง 3 ด้าน และก าลังเป็นกระแสที่มาแรงในโลกการค้าในปัจจุบัน ทั้งนี้
ความตกลงเปิดเสรีด้านการลงทุนที่อยู่ใน 
          กรอบของอาเซียน และ FTA ของประเทศต่างๆ โดยทั่วไปนั้น เป็นส่วนที่ล้ าหน้าไปกว่ากรอบกติกาปัจจุบันของ WTO 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกติกาของ WTO ยังครอบคลุมไปไม่ถึง สมาชิกอาเซียนจึงไม่อาจใช้กลไกและกติกาของ WTO มาเป็น
ทางเลือกได้เหมือนกรณีพิพาทด้านที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์และกลไกการยุติข้อพิพาทของ
อาเซียนก็คล้ายคลึงและสอดคล้องกับของ WTO แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน 
          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องเป็นประชาคมที่เปิดกว้างและสมาชิกต้องผสานเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้า
กับเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องต่อไปจากที่อาเซียนได้เชื่อมโยงอยู่แล้ว โดยผ่านความตกลงเขตการค้า
เสรีหรือFTAที่มีอยู่กับ6 ประเทศคู่ค้า ได้แก่จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยผ่านแผนพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ ากว่าและไม่ได้มีผลผูกพันเหมือนการท า FTA) กับสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
รัสเซีย และแคนาดาด้วย นอกจากนี้ อาเซียนก็อยู่ในระหว่างการเตรียมด าเนินการเปิดเจรจาท า ความตกลง FTA ฉบับบูรณา
การ(ในการประชุมผู้น าอาเซียนในปลายปีนี้)โดยต่อยอดจากความตกลง FTA ที่อาเซียนมีอยู่กับ 6 ประเทศแรก เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งโดยการบูรณาการเข้ากับตลาดของประเทศคู่ค้าส าคัญดังกล่าว เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ปัจจัยการผลิต
และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความคล่องตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งจะรองรับการเชื่อมโยงตลาดและฐานการผลิตใน
ภูมิภาคซึ่งครอบคลุมประชากรมากถึงครึ่งหนึ่งขงประชากรโลกอันจะน ามาทั้งโอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและให้สิทธิประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการที่จะรุกออกไปท าการค้าและการลงทุนและขณะเดียวกันก็สร้างความกดดันที่จะต้องแข่งขันมากขึ้นใน
ตลาดด้วย 
          ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งแต่แรกตั้งสมาคมอาเซียน สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่รวมทั้งไทย ต่างก็ใช้ยุทธศาสตร์
คล้ายๆกันคือมุ่งผลิตเพื่อส่งออก ท าให้ต้องพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศ ท าให้ต้องพึ่งพาตลาดกลุ่มเดียวกัน  จนปัจจุบัน แม้
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอาเซียนผ่านมาเกือบ 18 ปีในช่วงอายุ 45 ปีของอาเซียนจากวันก่อตั้ง ไทยและสมาชิกส่วนใหญ่
ของอาเซียนยังไม่ได้ค้าขายและร่วมลงทุนกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบการค้ากับประเทศที่เป็นตลาดใหญ่นอกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ตลาดดั้งเดิมที่รองรับการส่งออก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐฯและสหภาพยุโรป และที่ตามมาติดๆ คือตลาดจีน ในสถานการณ์
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ปัจจุบัน 3 ตลาดแรกยังเป็นตลาดคุณภาพที่ยังมีก าลังซื้อแต่ก าลังซื้อก็อ่อนตัวลงเรื่อยๆ เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง 
และโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็ก าลังอยู่ในภาวะวิกฤติทางการเงิน ส่วนจีนเป็นตลาดใหม่ที่ก าลังมาแรงและแซงหน้ามาเป็นคู่ค้า
อันดับหนึ่งของสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ด้วย 
          ตลาดอาเซียนแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นตลาดเก่ากลางใหม่ของกันและกัน การค้าระหว่างกันมีเพียงร้อยละ 23 ของ
การค้าอาเซียนทั้งกลุ่มกับทั่วโลก ส าหรับไทยการค้ากับสมาชิกอ่ืนๆ ของอาเซียนอีก 9 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.95 
ในขณะที่การค้ากับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรปรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.37 (ลดลงจากร้อยละ 65.76 เมื่อปี 2535) 
อาเซียนเป็นตลาดที่ก าลังเติบโตเร็ว (Emerging Market) แต่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าถึงหรือรู้จักตลาดของ
สมาชิกอ่ืนๆของอาเซียนดีนัก 
          AEC ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาเซียน จึงสร้างโอกาสมหาศาลที่เกิดจากการเชื่อมโยงตลาดภายในอาเซียนและเชื่อมโยงต่อไป
ยังตลาดส าคัญในเอเชียและแปซิฟิกที่เป็นภาคี FTA ของอาเซียน และการที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์จาก AEC ก็
ต้องรุกออกไปใช้สิทธิพิเศษในตลาดการค้าและการลงทุนของอาเซียนและประเทศภาคี FTA จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่
ผู้ประกอบการไทยจะเร่งสร้างควมสามารถและประสบการณ์ในการเข้าตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งรับมือกับการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดของไทยในเวทีการค้าระดับโลก                                                            (สยามรัฐ) 
 

5. ภาษี เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก: ตอน: ยุทธศาสตร์กรมสรรพากรและการพัฒนาฐานภาษี  (ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดี
กรมสรรพากร) 
          ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา ความซับซ้อนของธุรกิจที่มีมากขึ้น การจัดเก็บรายได้
ให้แก่รัฐบาลผ่านกระบวนการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้ที่เพียงพอในการบริหาร
ประเทศ รวมทั้งสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน ทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นโจทย์ที่ส าคัญในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร  ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)ว่า "ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อ
บริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม" ซึ่งนับได้ว่ามีความหมายที่กินความถึงภารกิจส าคัญของกรมสรรพากรอย่าง
ครบถ้วน ทั้งในด้านการ มีระบบงานที่มีมาตรฐาน การเป็นองค์กรที่ให้บริการลูกค้าคือประชาชนหรือผู้เสี ยภาษี รวมถึงการ
จัดเก็บภาษีนั้น ต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมสรรพากรต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลา ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
ที่ก้าวไกล เสถียรภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติรวมถึงภารกิจจัดเก็บภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี กรมสรรพากรจึงต้องปรับแผนการ
ท างานภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ผ่านยุทธศาสตร์ (Strategy) การท างานเป็น (1) สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  (2) สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและบริการเชิงรุก  (3)  เป็นองค์กรเชิงวิทยาการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ส าคัญในภารกิจหลักของกรมสรรพากร ในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลเพื่อ
น าไปใช้จ่ายบริหารประเทศได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน รวมถึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้
มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีผ่านช่องทาง การช าระภาษีที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน นอก จากนี้ การวางระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดี ย่อมเป็น
หนทางที่จะดึงผู้เสียภาษีที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
          ส าหรับนโยบายการพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ปี2555-2558 ที่ส าคัญนั้นจะประกอบด้วย 
          (1) การส ารวจและติดตามธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเสียภาษี  ปัจจุบันมีธุรกิจหลายประเภทที่มีการ
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ประกอบการโดยบุคคลคนเดียวและไม่มีสถานประกอบการในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากกรณีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือบริการโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) และ ธุรกิจค่าวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง 
          (2) การบูรณาการฐานข้อมูลระบบงานรับช าระภาษีเงินได้ เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม   
กรมสรรพากรได้หารือร่วมกับส านักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาการด าเนินงานบูรณาการระบบงานรับ
ช าระภาษีเงินได้ เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงิน สมทบประกันสังคม โดยการบูรณาการดังกล่าวเป็นการอ านวย ความสะดวก
ให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบน าส่งเงินสมทบประกัน สังคม โดยการ
ยื่นช าระเงินสมทบพร้อมกับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถขยายฐานภาษี 
          (3) การเชื่อมโยงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกรมที่ดิน  กรมสรรพากรและกรมที่ดินได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันโดย
กรมสรรพากรสามารถใช้ข้อมูลจากการท าธุรกรรมการซื้อ-ขายที่ดินของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ เช่น ข้อมูลวัน
เวลา และราคาทุนทรัพย์การจดทะเบียนท านิติกรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดเก็บภาษีภาษีให้ถูกต้องและรวดเร็ว 
          (4) การพัฒนาระบบใบก ากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) กรมสรรพากรได้ก าหนด
แนวทางให้ผู้ประกอบกิจการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว และลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงินกระดาษส่งให้ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้การบริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น
กลาง ทั่วถึงและเป็นธรรมมากข้ึน ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
          (5) การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ Supply Chain กรมสรรพากรได้มีการศึกษาให้มีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 พร้อมแบบ 
soft file ซึ่งท าให้รวมแหล่งที่มาของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าเพื่อการติดตามจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                          (สยามรัฐ) 
 

6. ทูตอียูเชียร์ไทย-เมียนมาร์เร่งยกระดับ-เปิดด่านสิงขร  
           คณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก 17 ประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป (อียู) น าโดยนายเดวิด ลิปแมน หัวหน้า
คณะผู้แทนอียูประจ าประเทศไทย เดินทางลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เม่ือเร็วๆ นี้ กล่าวว่า หากประเทศไทยและ เมียนมาร์จับ
มือกันยกระดับด่านสิงขร ที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นด่านการค้าถาวร เชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ระหว่างสองประเทศให้มีความมั่งคั่งมากขึ้น ซึ่งอียูยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสที่ได้
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปที่ อ.หัวหิน  โดยอียูมองว่าด่านสิงขรเส้นทางเชื่อมอ่าวไทย อันดามัน จะเป็น
ช่องทางในการขนส่งสินค้า ขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ จะน าไปสู่การสร้างงาน 
สร้างรายได้ เช่นเดียวกันกับทวาย โปรเจ็กต์ ที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อมีการสร้างด่านถาวรขึ้น ความเจริญก็จะขยายเข้ามาในพื้นที่
ด้วย แต่การเปิดด่านถาวรดังกล่าวจะต้องมีการวางแผนงานที่ดี เนื่องจากในพื้นที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ การจะสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกใดๆ ในพื้นที่ จะต้องผ่านความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ด้วย                       (มติชน) 
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7. คร่ึงปีแรกไทยยังได้ดุลคู่เจรจา FTA สศก.เตือนจับตาทิศทางยังผันผวน ผลกระทบศก.โลก/ส่งออกข้าวลด 
             นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่ความตกลงเขตการค้าเสรี
ของไทยภายใต้กรอบเจรจาต่างๆ ได้ทยอยมีผลบังคับ ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วกับ 7 คู่เจรจา คือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และล่าสุด คือ เปรู นั้น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร 
พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 (ไม่รวมยางพารา) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 พบว่า ไทยยังคงรักษาความได้เปรียบดุลการค้า
ได้ในภาพรวม โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับจีน มูลค่า 23,675 ล้านบาท และได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตร
กับเกาหลี มูลค่า 9,111 ล้านบาท รวมทั้งได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับญี่ปุ่น มูลค่า 70,306 ล้านบาท 
          อย่างไรก็ตาม พบว่า ไทยขาดดุล การค้ากับบางคู่เจรจา ซึ่งไทยมีมูลค่าน าเข้า มากกว่าส่งออก โดยไทยเสียเปรียบดุล 
การค้ากับอินเดียมูลค่า 6,535 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบจ าพวกอาหารสัตว์และประมงเพิ่มขึ้นมาก 
และไทยยังเสียเปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นคู่เจรจาที่ไทยเสียเปรียบดุลการค้ามาตั้งแต่ก่อนมี FTA แล้ว 
เนื่องจากการน าเข้านมผง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ไทยขาดดุล 4,392 ล้านบาท นอกจากนี้ มีบางคู่เจรจาซึ่งเดิมไทย
เคยได้เปรียบดุลการค้า แต่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า ได้แก่ ออสเตรเลีย และเปรู โดยไทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบดุลการค้ากับออสเตรเลีย มูลค่า 4,246 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากน าเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นมาใช้ในอาหารสัตว์ทดแทน
ข้าวโพดที่มีราคาค่อนข้างสูง และกลับมาเป็นฝ่าย เสียเปรียบดุลการค้ากับเปรู มูลค่า 584 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการน าเข้าองุ่น
สด เพิ่มข้ึน โดยเป็นผลจากการที่ไทยยกเลิกภาษีภายใต้ Early Harvest ทันที จากเดิมที่เคยเก็บภาษี 30% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่าน
มา อีกทั้งไทยได้ส่งออกข้าวไปทั้งสองประเทศลดลงด้วย 
          ทั้งนี้ ทิศทางการค้าสินค้าเกษตร กับคู่เจรจา FTA ในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างผันผวนกว่าปีกลาย เนื่องมาจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น มูลค่าการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบมีมากข้ึน ผลจากการลดภาษี สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก นอกจากนี้ 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทิศทางดุลการค้าของไทยในภาพรวมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ มูลค่าส่งออกกลุ่มข้าวและธัญพืชของไทย
เอง ซึ่งพบว่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในทุก                                                                          (แนวหน้า) 

8. EU Watch: อนาคตระบบ'อีทีเอส'ของอีย:ู จะร่วงหรือจะรุ่ง 
           แม้ช่วงนี้ไม่มีประเด็นใดเกี่ยวกับอียูที่ร้อนแรงไปกว่าการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจในยูโรโซน แต่ความเคลื่อนไหวล่าสุด
ของอียู เพื่อพยายามรักษาต าแหน่งแชมป์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้น าด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในเวทีโลก ซึ่งหากติดตามบทบาทของอียูในเวทีโลกจะเห็นได้ว่า มีความพยายามที่จะผลักดันแพ็คเกจลดโลกร้อนของตน ใน
กรอบพหุภาคีมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะส าเร็จ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ "20-20-20" และระบบอีทีเอสของอียู 
(EU Emission Trading System: EU ETS) ซึ่งเป็นระบบรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้กลไกตลาดเป็น
แรงจูงใจ ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เวทีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่  15 (COP 15) เมื่อปี 2552 ต้องล้มเหลว เพราะประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ อย่าง 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ BASIC (บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และจีน) ไม่เอาด้วยกับอียู 
          เนื่องจากประเทศเหล่านี้ ต้องการแค่ความตกลงอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเพียงประกาศหลักการว่าตนพร้อมจะท าอะไร
ในเรื่องนี้บ้าง ในขณะที่อียูต้องการให้มีข้อตกลงที่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย อียูจึงถูกประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ เหล่านี้โดดเดี่ยว
ในช่วงการประชุม COP 15 โดยไม่ได้รับเชิญให้เข้าห้องเจรจานอกรอบ  ที่สุดท้ายน าไปสู่การออก "ข้อตกลงโคเปนเฮเกน" 
          หลังจากล้มเหลวที่โคเปนเฮเกน อียูก็ไม่ลดความพยายามและหันมาให้ความส าคัญกับการใช้ระบบ อียูอีทีเอสในฐานะ
มาตรการฝ่ายเดียว อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายจับตาลุ้นและตั้งค าถามว่าระบบอีทีเอสของอียูจะไปรอดหรือไม่ เพราะสหรัฐฯ ไม่
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เพียงตอบโต้การบังคับใช้ระบบอีทีเอสของอียูกับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ที่เริ่มใช้ไปเมื่อต้นปี 2555 ที่ผ่านมา แต่ยังน า
เร่ืองฟ้องศาลอังกฤษจนเรื่องไปถึงศาลยุติธรรมยุโรปหรืออีซีเจ (European Court of Justice: ECJ) ในประเด็นที่ว่าระบบอีที
เอสของอียูขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและเข้าข่ายการใช้อ านาจนอกอาณาเขต (extra-territorial) ของอียู 
          มีอีกหลายๆ ประเทศ รวมทั้งไทย ที่เห็นด้วยกับสหรัฐฯ โดยสายการบินพาณิชย์ต่างๆ (รวมทั้งของอียูเอง และของไทย) 
ที่บินขึ้น-ลงท่าอากาศยานในเขตอียู  รวมทั้งนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับอียู หากปล่อย
ก๊าซฯ เกินโควตาที่อียูจัดสรรให้ แต่ปัญหาส าคัญคืออียูค านวณค่าปรับโดยรวมระยะทางการบินเหนือน่านฟ้านอกเขตอาณาของ
อียูด้วย นอกจากนี้ หลายฝ่าย รวมทั้งไทยยังมองว่า มาตรการอีทีเอสของอียูที่ใช้กับสายการบินมีนัยเลือกปฏิบัติและกีดกันทาง
การค้า โดยเพิ่มภาระต้นทุนสินค้าไทยที่ต้องใช้การขนส่งทางอากาศส่งไปจ าหน่ายในอียู แต่ระยะทางไกลกว่าและอาจถูกเก็บ
ค่าปรับการปล่อยก๊าซฯ แพงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในเขตอียู หรือจากประเทศ ที่สามที่ระยะการบินใกล้กว่าจากไทย 
          ล่าสุด สภาสูงของสหรัฐฯ ก าลังพิจารณาร่างกฎหมายตอบโต้อียูเพิ่มเติม โดยก าหนดว่าการจ่ายเงินค่าปล่อยก๊าซฯ 
ดังกล่าวของสายการบินสหรัฐฯ จะถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ได้จัดการประชุม
ร่วมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อย้ าท่าทีคัดค้านมาตรการฝ่ายเดียวของอียูอย่างรุนแรงและสนับสนุนการใช้มาตรการ  
พหุภาคี อันเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (multilateral global solution) ในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซฯ 
          แรงต้านจากนานาประเทศ อาทิ อินเดีย จีน รัสเซีย กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและคาริเบียน และกลุ่มประเทศ
อาเซียนรวมทั้งไทย โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท าให้หลายฝ่ายเร่ิมมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าระบบ อีทีเอสของอียูไม่น่าจะไปรอด 
โดยเฉพาะเมื่อราคาคาร์บอนเครดิตในตลาดอีทีเอสของอียูยังอ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ด้วยปัจจัยเชิงลบ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจใน
ยูโรโซน ซึ่งท าให้การลงทุนในตลาดคาร์บอนลดลง และอุปทานคาร์บอนเครดิตในตลาดที่มากเกินไป 
          อย่างไรก็ดี อียูและภาคเอกชนของอียูยังคงเชื่อว่า กลไกตลาดคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในการเป็น
แรงจูงใจให้ประเทศต่างๆ มุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ โดยอียูเล็งเห็นแล้วว่าหากสามารถเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ 
ยอมรับการใช้ระบบการลดก๊าซแบบอียูอย่างแพร่หลายในทุกๆ ภูมิภาค ก็จะท าให้เกิดตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ ที่มีความ
มั่นคงและน่าลงทุน  มีแรงซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างแพร่สะพัด และนับเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดภาวะซบเซาของตลาด
คาร์บอนเครดิต หากเกิดวิกฤติทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นๆ ดังเช่นที่ยูโรโซนก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน 
          ด้วยความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ในประโยชน์ของระบบอีทีเอสของอียูดังกล่าว แม้การผลักดันในกรอบพหุภาคีจะไม่เป็น
ผลส าเร็จ แต่อียูก็ไม่ย่อท้อ โดยปัจจุบันได้ขยายช่องทางการด าเนินนโยบายหันไปผลักดันในกรอบทวิภาคีให้ประเทศต่างๆ หัน
มาใช้ระบบการลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ ที่ใช้กลไกตลาดแบบอียูเป็นรายประเทศแทน 
          ล่าสุด เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (ซึ่งท างานเป็นฝ่ายบริหารและมีอ านาจเจรจาด้านเทคนิคกับ
ประเทศคู่เจรจา) และออสเตรเลียได้ร่วมกันประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ
และแนวทางในการรวมระบบอีทีเอสของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน ภายใน 1 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มจากการเชื่อมแบบ
บางส่วนก่อนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 นับเป็นคร้ังแรกที่จะเห็นการเชื่อมระบบอีทีเอสต่างทวีปเข้าด้วยกัน และหากท าส าเร็จ
ก็จะท าให้เกิดตลาดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามที่อียูหวังไว้ 
          การเชื่อมระบบอีทีเอสของอียูและออสเตรเลียจะท าให้ภาคธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่ายสามารถใช้คาร์บอนเครดิต ทั้งจาก
ระบบอีทีเอสของอียูและจากระบบอีทีเอสของออสเตรเลีย (Australian Scheme) ซึ่งเท่ากับเป็นการจัดตั้งระบบยอมรับร่วม
ด้านคาร์บอนเครดิตขยายช่องทางการด าเนินนโยบาย พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ให้ระบบอีทีเอสของอียูและออสเตรเลีย
อย่างมีนัยส าคัญ 
          การรวมกันของระบบทั้งสองจะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมของอียูและออสเตรเลียที่มี
ภาระหน้าที่ในการต้องซื้อสิทธิ์การปล่อยก๊าซเพิ่ม หากท าการปล่อยก๊าซฯ เกินโควตาที่ได้รับการจัดสรร กล่าวคือ เพิ่มทั้ง
จ านวนผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต นั่นเอง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดขยายตัวดังกล่าว ย่อมท าให้ค่าใช้จ่ายใน
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ภาพรวมของ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ มีความย่อมเยาตามไปด้วยโดยปริยาย มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น 
และเมื่อตลาดมี "สภาพคล่อง" มากข้ึน สถานการณ์ด้านราคาก็จะมั่นคง และสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ
ให้กับนักลงทุนในระยะยาว 
          อย่างไรก็ดี ต้องพึงเข้าใจว่า การเชื่อมระบบอีทีเอสใดๆ เข้ากับอีทีเอสของอียู ไม่ถือว่าเป็น "มาตรการเทียบเคียง" 
(equivalent measure) ที่อียูได้เปิดช่องไว้ส าหรับอุตสาหกรรมสายการบินของประเทศที่สาม  ที่ประสงค์จะให้เที่ยวบินขาเข้า
มายังอียูของตน ได้รับ การยกเว้นจากการคิดค านวณปริมาณ การปล่อยก๊าซฯ  ในน่านฟ้าของอียู รวมทั้ งน่านฟ้านอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เพราะอียูถือว่าเป็นการท างานต่างกรอบกัน ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อออสเตรเลียรวมระบบอีที
เอสของตนเข้ากับระบบอีทีเอสของอียูอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เที่ยวบินขาเข้าของสายการบินออสเตรเลียที่บินมายังอียู  ก็ยังคง
จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ระบบอีทีเอสของอียูตามปกติ ไม่มีข้อยกเว้น 
          การเจรจาท าความตกลงในกรอบทวิภาคีของอียูกับออสเตรเลียในเรื่องดังกล่าวนี้ นับเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องของไทยควรจับตาเพราะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับออสเตรเลียในฐานะประเทศคู่ค้าของอียู และมี
แนวโน้มมากว่าจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งส าคัญของออสเตรเลียในตลาดอียูต้องหันมาท าความตกลง
ดังกล่าวกับอียูตามไปด้วยในอนาคต ปัจจุบัน ประเทศอื่นๆ ที่อียูก าลังเดินหน้าเจรจาหาหนทางเชื่อมระบบอีทีเอสของตนด้วย 
ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน สวิสเซอร์แลนด์ และรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ 
          นอกจากนี้ อาจถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะต้อง เริ่มพิจารณาอย่างจริงจังและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบ
กลไกตลาดในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ โดยเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มว่า ไทยกับอียูอาจเปิดการ
เจรจาจัดท าความตกลงเขต การค้าเสรีหรือ FTA ในอนาคต และประเด็นนี้ก็อาจ เป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถน ามาหารือเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดท า FTA ได้                                                                     (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

9. เกษตรจับมือ BIMSTEC ดัน GAP และเกษตรอินทรีย์หนุนเกษตรสีเขียวปูพรมขยายการส่งออก   
          นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานหลักความร่วมมือสาขาเกษตรในกรอบ  BIMSTEC ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ GAP และเกษตรอินทรีย์ใน
กรอบBIMSTEC (BIMSTEC Workshop on Developing Good Agricultural Practices including Organic Agriculture) 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 
BIMSTEC เข้าร่วมการประชุม 6 ประเทศจากทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย 
          การประชุมคร้ังนี้ นับเป็นเวทีส าคัญอันเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการพัฒนา GAP และเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิก BIMSTEC  ตลอดจนการหารือแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต
อย่างกว้างขวาง พร้อมนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท ามาตรฐานของ
ประเทศ (National Standard) มาตรฐานความสอดคล้อง (Harmonized Standard) ระบบการตวจสอบ (Certification 
System) และกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) รวมทั้งการปรับใช้มาตรฐาน
ASEAN GAP เป็นต้นโดยเห็นชอบให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผู้ เชี่ยวชาญศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย
ข้อมูลในกลุ่มประเ ท ศส มา ชิกBIMSTEC ด้วยกัน ซึ่งจะมีการด าเนินงานผ่านเครือข่ายผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็นการสนับสนุนการท าเกษตรแบบ 
Climate Smart Agriculture อันจะน าไปสู่การพัฒนาสีเขียว (Green Growth) และเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดในกลุ่ม
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ประเทศสมาชิก BIMSTEC และตลาดโลกต่อไปในอนาคต 
          นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาดูงานแปลง GAP และเกษตรอินทรีย์ ของบริษัท Agri Fresh Co.,Ltd. รวมทั้งเยี่ยมชม
โรงงานบริษัท River Kwai International Food Industry Co.,Ltd. ณ จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท Swift Co.,Ltd. ณ 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปผักและผลไม้ส่งออกที่ได้มาตรฐาน ในระบบ HACCP, GMP, Global GAP และ BRC 
เป็นต้น อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรส่งออกของไทย ทั้งนี้ ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ถือ
เป็นความส าเร็จของประเทศไทยและเป็นความก้าวหน้า การด าเนินงานความร่วมมือสาขาเกษตรในกรอบ BIMSTEC ซึ่งจะมี
การรายงานต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC และระดับรัฐมนตรี BIMSTEC ต่อไป                         (พิมพ์ไทย) 
 

10. แบงก์เตือนลงทุนอาเซียน-เสี่ยงขาดทุน แนะส ารวจตลาดก่อนตัดสินใจ  
          การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ถือเป็นดัชนีชี้วัดมูลค่าและการเติบโตของธุรกิจที่ส าคัญ เพราะหมายถึงฐานลูกค้าจะ
เพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด แต่ด้วยกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก าลังมาแรง ประกอบกับเอเชียจะเป็นแกนน าหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ดังนั้นทิศทางท าธุรกิจจึงมุ่งสู่เอเชียและอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญ 
          โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องท าคือการปรับตัวรับมือกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะธุรกิจใดที่มีความ
พร้อมและปรับตัวได้รวดเร็ว ก็จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ส าหรับธุรกิจไทย เออีซีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
รับมือการแข่งขันที่มากขึ้น แต่การตีโจทย์ใหญ่ด้านการแข่งขัน ก็ไม่ใช่แค่การมองหาลู่ทางการลงทุนใน 10 ประเทศอาเซียน
เสมอไป เพราะในอีกด้านหนึ่งคือความแข็งแรงของธุรกิจในตลาดประเทศของตัวเองด้วย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้
คือยังไม่เห็นการปรับตัวจากบริษัทไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี 
          ส าหรับประเทศในอาเซียนที่มีกระแสเม็ดเงินลงทุนโดยตรง (FDI) ไหลเวียนเข้ามากขึ้น ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ และพม่า โดยธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป , อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน, วัสดุก่อสร้าง, ปิโตรเคมี และการท่องเที่ยวและบริการ ไม่เพียงเท่านั้น ภาพรวมการลงทุนระหว่างประเทศในอาเซียนมี
การเติบโตสูงถึง 24% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
          นายวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ประเมินถึงโอกาสการลงทุนในอาเซียนว่า 
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่รายใหญ่ของประเทศ ยอดขายธุรกิจต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท ควรท าการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก่อน เพื่อส ารวจความต้องการของตลาดท้องถ่ิน ก่อนจะเดินหน้าลงทุนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ 
          ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างในเชิงสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องท าความเข้าใจ รวมทั้งต้องศึกษา
โครงสร้างต้นทุนในการลงทุนให้รอบคอบ เพราะแม้ค่าแรงต่ า แต่ประสิทธิภาพของแรงงานอาจจะไม่สามารถสร้างผลผลิตได้มาก 
          ในฐานะที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้ สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ต่างประเมินสอดคล้องกันว่า เออีซีเป็นทั้งโอกาสและความ
เสี่ยง ความพร้อมและข้อมูลการลงทุนถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ตรงกับกลยุทธ์ในคัมภีร์ซุนวูที่ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะ
ร้อยครั้ง"                                                                                                                     (ประชาชาติธุรกิจ) 
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11. AUTO INDUSTRY,EXPORTS 'STILL HEALTHY' 
          The European crisis and the slow recovery of the US economy have not impacted Thai auto 
exports adversely - while Japanese investors are being urged to use Thailand as a base for export 
production following violent Chinese protests against Japan. On the negative side, however, some experts, 
including a former finance minister, have warned that the euro crisis could last longer than expected. 
          Auto production is expected to reach 2.3 million units this year, including 1.3 million in domestic 
sales. Exports would be about 1 million cars as planned, said Ninnart Chaithirapinyo, vice chairman of 
Toyota Motor (Thailand). 
          Export figures for the first half do not indicate a slowdown, partly because of the rising Asian 
market, Ninnart told a seminar on Friday night. Exports to Asia accounted for 31 per cent, with Europe 
representing only 7 per cent and the United States 12 per cent. Other major markets were the Middle East 
accounting for 26 per cent, and Oceania 20 per cent. 
          However Ninnart said the industry was worried by the rise of the baht. 
          "Every one-baht appreciation against the US dollar would result in a loss to Toyota of Bt1 billion," 
he said. 
          Toyota was closely watching the situation in China and was giving priority to the safety of its 
personnel.  
          "[However] we will not relocate our factory out of China and the protesting is expected to be 
short-lived," he said. 
          When the ASEAN Economic Community is launched in 2015, China might dump cheap cars on to 
the ASEAN market, he warned. The company continues to see Thailand as one of its production bases for 
exports.  
          Ninnart said a weak point for Thailand was its inadequate research and development and poor 
coordination between government agencies. The government's tax incentive for first-car buyers had 
contributed to the domestic sales rise this year; but domestic consumption is expected to decline by 20 
per cent in 2014 as tax measures come to an end, he said. More support from government policy could 
lead to car production of 3 million units by 2017, he said. 
          Isara Wongrung, chairman of the Thai Hire Purchase Association, expected hire-purchase loans 
would grow along with car production growth estimated to reach 60-70 per cent this year. 
          He forecast hire-purchase loans for new cars would be worth Bt600 billion, and loans for used cars 
about Bt250 billion this year. 
          Isara said that if flooding again spread into industrial areas, it could reduce car sales by 200,000 
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vehicles. Meanwhile, MR Pridiyathorn Devakula, a former finance minister, is warning the euro zone crisis 
could last for a decade; while a US Federal Reserve injection of more liquidity into the US economy 
would not lead to it faster. Quantitative easing combined with lower interest rates of nearly zero per cent 
in the US would weaken the US dollar and make Asian currencies - in particularly the Thai baht, Malaysian 
ringgit and Singapore dollar - stronger, he said. 
          "The issue now is whether it would adversely affect Asia due to a rapid rise in currencies, leading to 
a bigger question whether these countries will have to put in place measures to prevent huge capital 
inflows," he said. 
          MR Pridiyathorn said the islands dispute between China and Japan might negatively affect Japanese 
car manufacturing there, meaning Japanese investors might consider expanding their production base in 
Thailand. 
          Supavud Saicheua, managing director of Merrill Lynch Phatra Securities, said the weaker dollar and 
low interest rates in the US would continue until mid-2015.                                               (THE NATION) 
 

12. EXCLUSIVE INTERVIEW: GERMAN MINISTER UPBEAT ABOUT ECONOMIC TIES 
           With his tanned skin and dark hair, Vice Chancellor Philipp Roesler looks more Asian than a typical 
Anglo-Saxon, yet he insists he is a true-blue German.     
          "Yes, I was born in Vietnam but I was adopted from a Catholic orphanage nine months after my 
birth. So I feel very much like a German and speak only German.  
          "I have no special emotions toward the country of my birth," he said at a recent interview.  
          The 39-year-old economy and technology minister was visiting Thailand and Vietnam earlier this 
week to promote German business activities in the region.  
          This may have been a homecoming of sorts, because though he may not consider Vietnam home, 
Roesler did spend his first nine months at an orphanage in Khanh Hung before being adopted by his 
German parents. Now, he is Germany's first Asian-born minister and leads the Free Democratic Party. 
          But this surgeon-turned-politician does not wish to dwell on his past.  
          Leading a group of German government officials and businessmen, Roesler met Prime Minister 
Yingluck Shinawatra, her deputy Commerce Minister Kittirat Na-Ranong, Foreign Minister Surapong 
Towichukchaikul and Transport Minister Charupong Ruangsuwan to discuss future opportunities. 
          "We are celebrating 150 years of diplomatic relations between Thailand and Germany, so it is a 
very good time to come here with a big business delegation," he said at a reception in the German 
Ambassador's residence in Bangkok.  
          The German minister attached special significance to the planned free-trade talks between the 
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European Union and Thailand, adding that his country was in full support.  
          Thailand's House of Representatives recently approved the scope of the planned Thai-EU FTA 
talks, though negotiations have not officially started yet.  
          Roesler said that in his meetings with Yingluck and other ministers he had realised that: "Yes, they 
know this is very good not only for the European economy but for the Thai economy as well … I want to 
make sure we continue to support the EU-Thailand negotiations." 
          Once the EU-Thailand FTA goes through, the European Union hopes to create a free-trade 
agreement with Asean after the Asean Economic Community is implemented in 2015, he added. 
          He explained that Thailand was a very attractive investment destination because it was stable in 
terms of government, food and food security as well as disaster management.  
          "We have excellent companies, good products and services. And we want to match those things 
between Thailand and Germany," he said. 
          In 2011, the bilateral trade volume was worth 7.2 billion euro (Bt287.7 billion), 10 per cent more in 
comparison to the previous year, according to a statement issued by the German Embassy.  
          Roesler said the 15 small and medium-sized technology firms that accompanied him in this trip 
were interested in areas such as sustainable water management and flood prevention.  
          He also visited Siemens maintenance facilities for Bangkok's subway system. 
          When asked about the euro zone debt crisis, he said: "I am convinced that we are on the right 
path. We need monetary stability, fiscal discipline and structural reform to improve our competitiveness. 
The euro can become the most stable currency in the world."  
          Roesler cited Portugal as an example, saying it had succeeded in fiscal discipline and structural 
reform. "It underlines that we are on the right path." 
          Asked if he sees himself in the post of German chancellor, he said: "I am the chairman of a small party in 
Germany and history shows that we have never had any chancellor [from a small party]."               (THE  NATION) 
 

     


